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Inleiding
Op de afdeling Hofplein verblijven 35 volwassenen die intensieve 
psychiatrische behandeling nodig hebben. Naast de behandeling 
van de psychiatrische aandoening, worden de vaardigheden van de 
patiënten getraind zodat zij uiteindelijk weer zo zelfstandig moge-
lijk kunnen wonen buiten de afdeling. 
In dit boekje beschrijven wij de algemene gang van zaken op de 
afdeling. Met specifieke vragen kunt u altijd terecht bij het behan-
delteam. 

Afdeling Hofplein
De afdeling Hofplein bestaat uit aparte wooneenheden waar 35 
volwassenen verblijven. Elk appartement bevat een entree, woon-
gedeelte, een slaapgedeelte en douche/toiletruimte. 

Op afdeling Hofplein staan twee zaken centraal:
•	 de	behandeling	van	de	psychiatrische	aandoening	en
•	 het	coachen	van	vaardigheden	die	eraan	bijdragen	dat	de	pati-

ent uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk buiten Hofplein kan 
functioneren. 

Behandeplan
Samen met uw behandelaar maakt u afspraken over uw behande-
ling. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan, dat 
door zowel de behandelaar als door u wordt ondertekend. 
Twee keer per jaar worden deze afspraken geëvalueerd. Als dat 
nodig is worden de afspraken bijgesteld. Wanneer er bij u sprake 
is van dwangbehandeling (volgens de Wet bijzondere opnemingen 
psychiatrische ziekenhuizen, kortweg Bopz), dan worden de afspra-
ken één keer per drie maanden geëvalueerd.
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Met wie krijgt u te maken?

Persoonlijk begeleider
De persoonlijk begeleider (een verpleegkundige) coördineert en 
bewaakt de zorg rondom de patiënten die onder zijn/haar hoede 
vallen. De persoonlijk begeleider heeft maandelijks overleg met uw 
behandelaar.  

Behandelaar (psycholoog/verpleegkundig specialist)
U hebt minimaal één keer in de maand een gesprek met uw behan-
delaar. In overleg met u of met uw persoonelijk begeleider kan hier-
van afgeweken worden. De behandelaar informeert uw persoonlijk 
begeleider na het gesprek. Daarnaast spreken uw behandelaar en 
persoonlijk begeleider maandelijks met elkaar hoe het met u gaat. 
De behandelaar is twee keer per week aanwezig bij het overleg tus-
sen alle bij de behandeling betrokken hulpverleners (dit noemen 
wij het multidisciplinair overleg). 

Psychiater
De psychiater is twee keer per week aanwezig bij het multidiscipli-
nair overleg. Hij/zij is verantwoordelijk voor het medicatiebeleid en 
houdt laboratoriumuitslagen van alle patiënten van de afdeling in 
de gaten. Een keer per week houdt hij/zij spreekuur; u kunt hier-
voor desgewenst ‘intekenen’. 

Somatische artsen 
Als u of uw begeleider dat nodig vindt, kan een ‘somatische’ arts 
worden ingeschakeld. Dat is bijvoorbeeld de huisarts, internist of 
tandarts. Deze arts onderhoudt contact met uw begeleider en uw 
behandelaar over hoe het met u gaat.  

Maatschappelijk werker 
De maatschappelijk werker is één keer per week aanwezig bij het 
multidisciplinair overleg. Daarnaast kan hij ingeschakeld worden op 
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verzoek van verpleging of van uzelf.

Huishoudelijk begeleider
De huishoudelijk begeleider coacht patiënten bij het schoonhou-
den van hun appartementen. De huishoudelijk begeleider overlegt 
samen met u en/of uw begeleider wie wat doet. 

Activiteitenbegeleider
De activiteitenbegeleider begeleidt u bij het vinden van een voor u 
zinvolle dagbesteding. Samen met u maakt de activiteitenbegelei-
der hiervoor een plan.  

Activiteiten
U kunt deelenemen aan activiteiten, zowel op de afdeling als daar-
buiten.

Binnen het Hofplein o.a.: 
•	 kleine	sportschool
•	 moestuin
•	 tekenen,	schilderen
•	 spelletjes
•	 koken
•	 levensbeschouwelijke	oriëntatie
•	 individuele	activiteiten
•	 vakantieweek

Buiten het Hofplein o.a.:
•	 vrijdagmiddaguitje
•	 de	Groenkring
•	 bureau	arbeidsrehabilitatie
•	 dagactiviteitencentrum	(DAC)	Harderwijk
•	 activiteitencentrum		Berkenhof
•	 training	dagactiviteiten
•	 bibliotheek	Beukenrode
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•	 de	Bolder,	ontmoeten	en	vrijetijdsbesteding
•	 sporten
•	 individuele	activiteiten

Praktische zaken

Medicatietijden
 8:15 – 8:45 uur
 11:45 – 12:15 uur
 16:45 – 17:15 uur
 20:45 – 21:15 uur

Maaltijden
11.45 – 12.15 uur: warme maaltijd in restaurant Beukenrode of op 
Hofplein. U kunt brood en beleg afhalen.
16.45 – 17.15 uur: u kunt brood en beleg afhalen. 
Er zijn ook patiënten die een budget krijgen zodat ze zelf kunnen 
koken.

Boodschappen
Van de verpleging krijgt u elke week een boodschappenlijst. Don-
derdag tussen 15.45 -16.30 uur en tussen 19.00 – 19.30 uur kunt u 
uw boodschappen afhalen in de ’Hofpleinwinkel’.
 
Bezoektijd 
Bezoek is dagelijks tussen 9.00 - 21. 00 uur welkom. Wij vinden het 
prettig als uw bezoek zich even meldt bij de verpleging. 



6

Contact
Wanneer u vragen hebt over uw behandeling, de voortgang, nieuw 
beleid en dergelijke, kunt u contact opnemen met  uw persoonlijk 
begeleider en/of behandelaar. Bij afwezigheid kunt u terecht bij de 
verpleging.

Verpleging Hofplein
telefoon:  0341 566591 / 566619
nachtdienst:  0341 566688
mail:   verpleginghofplein@ggzcentraal.nl

Behandelaren/maatschappelijk werk 
via het secretariaat:
GGz	Centraal	Veldwijk
secretariaat dienstencentrum LZA
postbus 1000
3850 BA Ermelo
telefoon:  0341 566855
mail:   dienstencentrumlza@ggzcentraal.nl

Meer	informatie	vindt	u	op	de	website	van	GGz	Centraal:
http://www.ggzcentraal.nl/merken/veldwijk/volwassenen/klinische-
behandeling/langdurige-behandeling
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